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ারক ন র: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৯.১২৩ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবষয়: মাঃমাঃ  আবুআবু  জাফরজাফর, , জলাজলা  শাসকশাসক, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর  অে াবরঅে াবর, , ২০২০২০২০  ি াি া   মােসরমােসর  স াবস াব
কমসূিচকমসূিচ  ওও  মণসূিচমণসূিচ

মাঃমাঃ  আবুআবু  জাফরজাফর, , জলাজলা  শাসকশাসক, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর  অে াবরঅে াবর, , ২০২০২০২০ি াি া   মােসরমােসর  স াবস াব   কমসিূচকমসিূচ  ওও  মণসিূচমণসিূচ

((সকলসকল  কমসিূচকমসিূচ  সামািজকসামািজক  দূরদূর   বজায়বজায়  রেখরেখ  ওও  া িবিধা িবিধ  অ সরণঅ সরণ  পূবকপূবক  পালনপালন  করাকরা  হেবহেব))

তািরখতািরখ সময়সময় িববরণিববরণ ব ব াব ব া  হণহণ//ম বম ব

০১০১//১০১০//২০২০২০২০
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১০১০..৩০৩০ নবিনিমতনবিনিমত  পািনপািন  উ য়নউ য়ন  বাডবাড, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর  
ভবেনরভবেনর      ভভ  উে াধনউে াধন।।

িনবাহীিনবাহী  েকৗশলীেকৗশলী, , পাউেবাপাউেবা

সকালসকাল  ১১১১..০০০০ জলাজলা  িডয়ামিডয়াম  সংলসংল   এলিজইিডএলিজইিড  কতকৃকতকৃ  রা াররা ার  
মরামতমরামত  কােজরকােজর  ভভ  উে াধনউে াধন।।

িনবাহীিনবাহী  
েকৗশলীেকৗশলী, , এলিজইিডএলিজইিড

০২০২//১০১০//২০২০২০২০
বারবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জাতীয়জাতীয়  উৎপাদনশীলতাউৎপাদনশীলতা  িদবেসরিদবেসর  আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা।। অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

০৪০৪//১০১০//২০২০২০২০
রিববাররিববার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ িভটািমনিভটািমন  এএ  াসাস  ক াে ইনক াে ইন  এরএর  ভভ  উে াধনউে াধন। । অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ হাঁটাহাঁটা  িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

০৫০৫//১০১০//২০২০২০২০
সামবারসামবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ িবিব   িশিশ   িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ িবিব   বসিতবসিত  িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

০৬০৬//১০১০//২০২০২০২০
ম লবারম লবার

সকালসকাল  ৯.০০৯.০০   কে রকে র  িশ ণিশ ণ।।
ানান::আরিডআরএসআরিডআরএস, , হাড়ীভা াহাড়ীভা া, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট।।

িডিডএলিজিডিডএলিজ

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ দশব াপীদশব াপী  অৈবধঅৈবধ  াপনাাপনা  উে দউে দ, , নদীনদী  হেতহেত  
অৈবধভােবঅৈবধভােব  বালুবালু  উে ালণউে ালণ  এবংএবং  বনায়নবনায়ন  িবষেয়িবষেয়  পািনপািন  
স দস দ  ম ণালয়ম ণালয়--এরএর  িসিনয়রিসিনয়র  সিচবসিচব  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  সােথসােথ  
িভিডওিভিডও  কনফােরকনফাের ।।

অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:)/:)/অিতিরঅিতির   জলাজলা  
শাসকশাসক ( (রারা:)/:)/অিতিরঅিতির   

জলাজলা  ম ািজে টম ািজে ট

০৭০৭//১০১০//২০২০২০২০
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
টাটা  হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০  িনউেরািনউেরা  ডেভলপেম টডেভলপেম ট  এরএর  চকচক  িবতরণিবতরণ।। অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০
হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলায়উপেজলায়  ইউিনয়নইউিনয়ন  পিরষদপিরষদ  উপিনবাচনউপিনবাচন  
উপলেউপলে   াথীগেণরাথীগেণর  সােথসােথ  আইনশৃ লাআইনশৃ লা  িবষেয়িবষেয়  মতিবিনময়মতিবিনময়  
সভাসভা। । 

  উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার

. ১



০৮০৮//১০১০//২০২০২০২০
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১২.০০১২.০০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলাউপেজলা  পিরষদপিরষদ  হল েমহল েম  হােতরহােতর  নাগােলনাগােল  
ভূিমভূিম  সবাসবা  পেতপেত  ইই--নামজািররনামজািরর  ভূিমকাভূিমকা  শীষকশীষক  
ক াে ইনক াে ইন  এরএর  সমাপনীসমাপনী  অ ােনঅ ােন  ধানধান  অিতিথঅিতিথ  
িহেসেবিহেসেব  যাগদানযাগদান। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারঅিফসার//  
সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার ( (ভূিমভূিম)/)/  

//ইউিপইউিপ  চয়ারম ানচয়ারম ান

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলারউপেজলার  পািটকাপাড়াপািটকাপাড়া  ইউিনয়নইউিনয়ন  ভূিমভূিম  
অিফসঅিফস  পিরদশনপিরদশন  এবংএবং  আগতআগত  সবাসবা  ত াশীেদরত াশীেদর  সােথসােথ  
মতিবিনময়মতিবিনময়।।

িবকালিবকাল  ৪.০০৪.০০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলারউপেজলার  ডাউয়াবািড়ডাউয়াবািড়  ইউিনয়নইউিনয়ন  পিরষদপিরষদ  
পিরদশনপিরদশন  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  িডিজটালিডিজটাল  কক   পিরদশনপিরদশন। ।   

কে রকে র  কায মকায ম  পিরদশনপিরদশন। । কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  
িতেরাধিতেরাধ  িবষেয়িবষেয়  জনগণেকজনগণেক  উ ু করণউ ু করণ  এবংএবং  সরকািরসরকাির  

সাহাযসাহায //অ দানঅ দান  নীিতমালানীিতমালা  অ যািয়অ যািয়  ব টেনরব টেনর  
িনিমিনিম চয়ারম ানচয়ারম ান  ওও  সদ গেণরসদ গেণর  সােথসােথ  মতিবিনময়মতিবিনময়।।

১১১১//১০১০//২০২২০২
০০

রিববাররিববার

সকালসকাল  ৯.৩০৯.৩০ জলাজলা  চারাচালানচারাচালান  িনেরাধিনেরাধ  ওও  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

িবিব   অিতিরঅিতির   জলাজলা  
ম ািজে টম ািজে ট

   জুমজুম  সফটওয় ারসফটওয় ার  
ব বহারব বহার  কেরকের  সভাসভা  
আেয়াজেনরআেয়াজেনর  ব ব াব ব া  

িননিনন।।

সকালসকাল  ৯.৪৫৯.৪৫ জলাজলা  চারাচালানচারাচালান  মামলামামলা  মিনটিরংমিনটিরং  সলসল  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  
১০.৩০১০.৩০

জলাজলা  আইনআইন--শংৃখলাশংৃখলা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

সকালসকাল  ১১.৩০১১.৩০ জলাজলা  চা ল করচা ল কর  ওও  লামহষকলামহষক  মামলামামলা  পযােলাচনাপযােলাচনা  
সং াসং া   জলাজলা  মিনটিরংমিনটিরং  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

সকালসকাল  
১১.৪৫১১.৪৫

জলাজলা  মাদক বমাদক ব   িনয় ণিনয় ণ  ওও  চারণাচারণা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ জলাজলা  নারীনারী  ওও  িশিশ   িনযাতনিনযাতন  িতেরাধিতেরাধ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
পুরপুর  ১২.১৫১২.১৫ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  বা বায়েনবা বায়েন  অেব ণঅেব ণ  

(( পারিভশনপারিভশন) ) ওও  পিরবী ণপিরবী ণ  সং াসং া   জলাজলা  কিমিটরকিমিটর  
সভাসভা

পুরপুর  ১২.৩০১২.৩০ যৗতকুযৗতকু  িবেরাধীিবেরাধী  সামািজকসামািজক  আে ালনআে ালন  সং াসং া   
কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

পুরপুর  ১২.৪৫১২.৪৫ আদালতআদালত  সহায়তাসহায়তা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  িশ মিশ ম  পিরবী ণপিরবী ণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা ( ( িতিত  িতনিতন  

মাসমাস  অ রঅ র))
িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ জলাজলা  মানবমানব  পাচারপাচার  রাধরাধ  সং াসং া   কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
িবকালিবকাল  ৪.০০৪.০০ কারাগােরকারাগাের  আটকআটক  িশিশ //িকেশারেদরিকেশারেদর  অব ারঅব ার  উ য়েনরউ য়েনর  

লেলে   গিঠতগিঠত  জলাজলা  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

১২১২//১০১০//২০২০২০২০
  সামবারসামবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ শারদীয়শারদীয়  গাপজূারগাপজূার  িতমলূকিতমলূক  সভাসভা।।
অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:)/:)/অিতিরঅিতির   জলাজলা  
ম ািজে টম ািজে ট

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০  অস লঅস ল  সাং িৃতেসিবেদরসাং িৃতেসিবেদর  অ দানঅ দান  দানদান  সং াসং া   
আেবদনআেবদন  যাচাইযাচাই  বাছইবাছই  সং াসং া   সভাসভা। । 

অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

১৩১৩//১০১০//২০২২০২
০০

ম লবারম লবার

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০

আ জািতকআ জািতক  দূেযাগদূেযাগ  শমনশমন  িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  
আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । 

অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:)/ :)/ িডআরআরওিডআরআরও

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
টাটা  হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।

সকালসকাল  ৯.০০৯.০০ লালমিনরহাটলালমিনরহাট  জলাজলা  কারাগারকারাগার  পিরদশনপিরদশন  ওও  মািসকমািসক  
সভাসভা ( ( েযাজেযাজ   েে ))

জলজল  পারপার, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট
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১৪১৪//১০১০//২০২০২০২০
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ কােল েরেটরকােল েরেটর  রকড মরকড ম  শাখাশাখা  পিরদশনপিরদশন।। ভার াভার া   কমকতাকমকতা

 পুরপুর  ১২.০১২.০০  পবূালীপবূালী  ব াংকব াংক  িলিমেটডিলিমেটড, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর  শটগােনরশটগােনর  
লইেসলইেস   সং াসং া   সা াতকারসা াতকার।।  

অিতিরঅিতির   জলাজলা  ম ািজম ািজ:

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জনাবজনাব  শা ীশা ী  কায়সারকায়সার, , িবিব   এি িকউিটভএি িকউিটভ  
ম ািজে টম ািজে ট--এরএর  আদালতআদালত  পিরদশনএবংপিরদশনএবং  মাবাইলমাবাইল  
কাটকাট  কসকস  পযােলাচনাপযােলাচনা।।

িবিব   এি িকউিটভএি িকউিটভ  ম ািজম ািজ::

১৫১৫//১০১০//২০২০২০২০
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ িবিব   হাতহাত  ধায়াধায়া  িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ িবিব   অিটজমঅিটজম  সেচতনতাসেচতনতা  িদবসিদবস, , ২০২০২০২০  এরএর  
আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । 

অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

১৬১৬//১০১০//২০২০২০২০
বারবার সকালসকাল  ৯.০০৯.০০ িবিব   খাদখাদ   িদবেসরিদবেসর  আেলাচনাআেলাচনা  সভায়সভায়  অনলাইেনঅনলাইেন  যাগদানযাগদান অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  

((সািবকসািবক))

১৭১৭//১০১০//২০২২০২
০০

শিনবারশিনবার

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০  হেতহেত  

৫.০০৫.০০

জন শাসনজন শাসন  ম ণালেয়রম ণালেয়র  আওতাধীনআওতাধীন৪থ৪থ  
িণরগণকমচারীেদরিণরগণকমচারীেদর  জজ   বািষকবািষক  ৬০৬০  ঘ টাঘ টা  ব াপীব াপী  

িশ ণিশ ণ।।

অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

  সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ ইিভএমইিভএম  কায মকায ম  পিরদশনপিরদশন।। জলাজলা  িনবাচনিনবাচন  অিফসারঅিফসার

১৮১৮//১০১০//২০২২০২
০০

রিববাররিববার

সকালসকাল  ৯.০০৯.০০ মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  অ ািধকারঅ ািধকার  কক   বা বায়নবা বায়ন  
স িকতস িকত  সভাসভা

অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

জুমজুম  সফটওয় ারসফটওয় ার  ব বহারব বহার  
কেরকের  সভাসভা  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  

ব ব াব ব া  িননিনন।।

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০

জলাজলা  উ য়নউ য়ন  ওও  সম য়সম য়  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

পুরপুর  ১.০০১.০০ জলাজলা  কণধারকণধার  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা জলাজলা  াণাণ  ওও  পুনবাসনপুনবাসন  
কমকতাকমকতা

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  আইিসিটআইিসিট  িবষয়কিবষয়ক  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

জুমজুম  সফটওয় ারসফটওয় ার  ব বহারব বহার  
কেরকের  সভাসভা  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  

ব ব াব ব া  িননিনন।।

িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ িনতিনত   েয়াজনীয়েয়াজনীয়  বব --মেূল রমেূল র  বাজারবাজার  যৗি কযৗি ক  
পযােয়পযােয়  রাখাররাখার  লেলে   জলাজলা  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

১৯১৯//১০১০//২০২০২০২০
সামবারসামবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ অে াবরঅে াবর, , ২০২০২০২০  ি াি া   মােসরমােসর  িবভাগীয়িবভাগীয়  উ য়নউ য়ন  
সম য়সম য়, , আইনআইন--শংৃখলাশংৃখলা  ওও  রাজরাজ   সং াসং া   সভাসভা

অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:)/(:)/(রাজরাজ )/)/

অিতিরঅিতির   জলাজলা  ম ািজে টম ািজে ট
সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ কালীগকালীগ   থানাথানা  পিরদশনপিরদশন।। ভার াভার া   কমকতাকমকতা
সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ কালীগকালীগ   উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসােররঅিফসােরর  কাযালয়কাযালয়  

পিরদশনপিরদশন, , উ য়নউ য়ন  কক   দশনদশন  এবংএবং  উপেজলারউপেজলার  
সম াসম া  ওও  স বনাস বনা  িনেয়িনেয়  কেহা ারেদরকেহা ারেদর  সম েয়সম েয়  
গণ নানীগণ নানী। । উপেজলাউপেজলা  িভ কুিভ কু  পুনবাসনপুনবাসন  ওও  ইেনােভশনইেনােভশন  
সং াসং া   সভাসভা। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারঅিফসার

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ কালীগকালীগ   উপেজলাউপেজলা  খাদখাদ   অিফসঅিফস  দশনদশন  এবংএবং  উপেজলাউপেজলা  
খাদখাদ   সং হসং হ  কিমিটরকিমিটর  সেসে   মতিবিনময়মতিবিনময়  সভাসভা।।

উপেজলাউপেজলা  খাদখাদ   িনয় কিনয় ক

পুরপুর  ১২.৩০১২.৩০ কালীগকালীগ   উপেজলাউপেজলা  ভূিমভূিম  অিফসঅিফস  পিরদশনপিরদশন।।

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারঅিফসার//
সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার  

পুরপুর  ১.০০১.০০ কালীগকালীগ   উপেজলারউপেজলার  তষুভা ডারতষুভা ডার  ইউিনয়নইউিনয়ন  ভূিমভূিম  
অিফসঅিফস  পিরদশনপিরদশন  এবংএবং  আগতআগত  সবাসবা  ত াশীেদরত াশীেদর  সােথসােথ  
মতিবিনময়মতিবিনময়।।
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২০২০//১০১০//২০২০২০২০
ম লবারম লবার

((ভূিমভূিম))//িপআইওিপআইওিবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ কালীগকালীগ   উপেজলাউপেজলা  কক   বা বায়নবা বায়ন  কমকতারকমকতার  
কাযালয়কাযালয়  দশনদশন। । আ য়ণআ য়ণ  কক // ামাম, , েযাগেযাগ  
সহনীয়সহনীয়  বাসগৃহবাসগৃহ  িনমাণিনমাণ  কক , , িটআরিটআর  ওও  কািবখাকািবখা  
সালারসালার//নননন  সালারসালার ( (মািটরমািটর  কাজকাজ) ) কক   পিরদশনপিরদশন।।

িবকালিবকাল  ৪.০০৪.০০ কালীগকালীগ   উপেজলারউপেজলার  তষুভা ডারতষুভা ডার  ইউিনয়নইউিনয়ন  পিরষদপিরষদ  
পিরদশনপিরদশন  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  িডিজটালিডিজটাল  স টারস টার  দশনদশন।।  
কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  িতেরাধিতেরাধ  িবষেয়িবষেয়  জনগণেকজনগণেক  
উ ু করণউ ু করণ  এবংএবং  সরকািরসরকাির  সাহাযসাহায //অ দানঅ দান  নীিতমালানীিতমালা  
অ যািয়অ যািয়  ব টেনরব টেনর  িনিমিনিম চয়ারম ানচয়ারম ান  ওও  সদ গেণরসদ গেণর  
সােথসােথ  মতিবিনময়মতিবিনময়। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারঅিফসার//
চয়ারম ানচয়ারম ান

িবকালিবকাল  ৫.০০৫.০০ কালীগকালীগ   উপেজলারউপেজলার  ীড়াীড়া  সং ারসং ার  সােথসােথ  মতিবিনময়মতিবিনময়  
সভাসভা। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারঅিফসার

স াস া  ৬.০০৬.০০ কালীগকালীগ   উপেজলাউপেজলা  িশ কলািশ কলা  একােডমীরএকােডমীর  সদ েদরসদ েদর  
সেসে   মতিবিনময়মতিবিনময়। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার

কালীগেকালীগে   রাি যাপনরাি যাপন।।
২১২১//১০১০//২০২২০২

০০
সামবারসামবার

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০  টাটা  
হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।

২২২২//১০১০//২০২০২০২০
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জলাজলা  ভা াভা া  অিধকারঅিধকার  সংর ণসংর ণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা ভার াভার া   কমকতাকমকতা, , 
জএমজএম  শাখাশাখা

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ জলাজলা  সারসার  ওও  বীজবীজ  মিনটিরংমিনটিরং  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা উপপিরচালকউপপিরচালক, , কিৃষকিৃষ
পুরপুর  ১২.০০১২.০০ আমারআমার  বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার  কে রকে র  জলাজলা  কিমিটরকিমিটর  

সভাসভা
জলাজলা  সম য়কারীসম য়কারী  আমারআমার  

বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার
পুরপুর  ১.০০১.০০ জলাজলা  পিরবারপিরবার  পিরক নাপিরক না  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা উপপিরচালকউপপিরচালক, , পিরবারপিরবার  

পিরক নাপিরক না
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  কিৃষকিৃষ  ঋণঋণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা রাকাবরাকাব
িবকালিবকাল  ৩.৪৫৩.৪৫ জলাজলা  এনিজওএনিজও  িবষয়কিবষয়ক  সম য়সম য়  সভাসভা ভার াভার া   কমকতাকমকতা, , এনিজওএনিজও  

শাখাশাখা
২৪২৪//১০১০//২০২২০২

০০
শিনবারশিনবার

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০  হেতহেত  

৫.০০৫.০০

জন শাসনজন শাসন  ম ণালেয়রম ণালেয়র  আওতাধীনআওতাধীন৩য়৩য়  
িণরগণকমচারীেদরিণরগণকমচারীেদর  জজ   বািষকবািষক  ৬০৬০  ঘ টাঘ টা  ব াপীব াপী  

িশ ণিশ ণ।।

অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা:):)

২৫২৫//১০১০//২০২০২০২০
রিববাররিববার

সকালসকাল  ৯.৩০৯.৩০ এি িকউিটভএি িকউিটভ  ম ািজে িসম ািজে িস  সভাসভা অিতিরঅিতির   জলাজলা  ম ািজে টম ািজে ট
সকালসকাল  
১০.০০১০.০০

ভূভূ--স িস ি   জবরজবর  দখলদখল  িবষেয়িবষেয়  অিভেযাগঅিভেযাগ  হণহণ  এবংএবং  
তদতদ   কায মকায ম  মিনটিরংমিনটিরং  সং াসং া   সভাসভা

অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক  
((রাজরাজ ))

সকালসকাল  ১০.১৫১০.১৫ কিৃষকিৃষ  খাসখাস  জিমজিম  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  বে াববে াব   কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  
১০.৩০১০.৩০

আ য়ণআ য়ণ  কক  ( ( ফইজফইজ--২২)), , আবাসনআবাসন  ওও  ামাম  
বা বায়নবা বায়ন  সং াসং া   সভাসভা

সকালসকাল  ১০.৪৫১০.৪৫ ভূিমভূিম  সং ারসং ার  টা েফাসটা েফাস  সং াসং া   সভাসভা
সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ দওয়ািনদওয়ািন  মামলামামলা  সং াসং া   সভাসভা
সকালসকাল  ১১.১৫১১.১৫ রাজরাজ   সে লনসে লন
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ মািসকমািসক  াফাফ  সভাসভা অিতঅিত: : জলাজলা  শাসকশাসক ( (সাসা:):)

২৮২৮//১০১০//২০২০২০২০
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
টাটা  হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।
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৬-১০-২০২০

িবতরণ :
১) অিতির  সিচব, জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ, 
মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, রংপুর
৩) পুিলশ পার, পুিলশ পােরর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৭) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৮) সহকারী কিমশনার (ভূিম) (সকল), লালমিনরহাট।
৯) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১০) নজারত ডপুিট কােল র, নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১১) রিভিনউ ডপুিট কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১২) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৩) া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
১৪) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৫) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৬) সহকারী কিমশনার, ট ড  শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৭) শাসিনক কমকতা, ফরমস এ ড শনারী 

মাঃ আব ুজাফর
জলা শাসক
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শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী কিমশনার, জারী শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৯) জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, াণ ও 
পুনবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২০) সহকারী কিমশনার, তথ  ও অিভেযাগ শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

২১) ভূিম অিধ হণ কমকতা (এলএও), ভূিম অিধ হণ 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল 
সািটিফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২৩) সহকারী কিমশনার, রাজ  মিু খানা (আরএম) 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২৪) সহকারী কিমশনার, জুিডিশয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

২৫) গাপনীয় সহকারী, এিডএম, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৬) গাপনীয় সহকারী, সািবক, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৭) গাপনীয় সহকারী, রাজ , জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৮) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, 
আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২৯) ধান সহকারী, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
৩০) উ মান সহকারী, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩১) উ মান সহকারী, জুিডিশয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৩২) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, 
এনিজও িবষয়ক শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৩৩) জলা পযােয়র কমকতা (সকল), লালমিনরহাট
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট।

ারক ন র: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৯.১২৩/১ তািরখ: ২০ আি ন ১৪২৭
০৫ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ----------------------------------------------------, --------------------------------------
--------------------------------------।
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৬-১০-২০২০

মাঃ আব ুজাফর 
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